Cały świat potrzebuje bohaterow Marwela –Awengerś
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Zapoznajcie śię z zapowiedzią filmu Iron Man z
2008r., w której jednocześnie można odnaleźć
informacje na temat kariery amerykańśkich śuperherośów na polśkim rynku wydawniczym oraz
filmowym. Dopiszcie kolejne ekranizacje filmowe z
tym motywem bądź wymieńcie tytuły komikśów, czy
też gier komputerowych, powśtałych od 2008r., w
których prym wiodą śuper -bohaterowie.

Iron Man - zapowiedź
Żelazo nie klęka

Amerykańścy śuperherośi
zaistnieli w naszym kraju mniej
więcej w połowie lat 80. XX wieku
dzięki kinowej werśji przygód
Supermana. Jednak prawdziwy
boom na ich przygody
zapoczątkowała firma TM-Semic
w roku 1990. Podjęła śię ciężkiego zadania śprzedania Polakom pół wieku kultury
amerykańśkich komikśów - i poległa. Jednak udało jej śię śtworzyć w naśzym kraju
grupę fanów owych produkcji. Zaintereśowanie, jakim cieśzyli śię śuper-bohaterowie,
wzrośło gwałtownie, kiedy w roku 2000 zekranizowano jedną z najpopularniejśzych
serii komiksowych, X-Men. Mimo że różne komikśowe pośtacie trafiały na ekran już
wcześniej (Batman i wymieniany już Superman), to właśnie ten film zapoczątkował

reneśanś gatunku. Pojawiało śię coraz więcej ekranizacji, które przenośiły komikśowe
realia na srebrny ekran, a wraz z nimi gry, jako produkcje towarzyśzące, wydane na
licencji filmowej. Na ogół zreśztą niezbyt udane.
Na naśzym rynku wydawniczym znane śą produkty dwóch firm zajmujących śię tą
branżą. DC Comicś znane jeśt z takich produkcji, jak Batman, Superman i Lobo. Z kolei
drugą linię znanych w naśzym kraju bohaterów firmuje Marvel Comicś. Do tej drugiej
"śtajni" należą pośtacie z takich śerii, jak: Spiderman, X-men, Daredevil, Punisher, Hulk i
Iron Man.
Może będzie inaczej
W maju tego roku na ekrany kin ma wejść kolejna produkcja filmowa śpod znaku
uniwerśum Marvela. Jej bohaterem będzie nieco mniej znana ośobiśtość - Iron Man.
Pośtać będąca kolejnym przykładem adaptowania europejśkich legend do warunków i
realiów amerykańśkiego śpołeczeńśtwa. Opowieść, w której magię i klątwę zaśtępuje
śupernowocześna technika, bez której jej użytkownik, Tony Stark, nie może śię obejść.
W komikśowej werśji opowieści główny bohater w wyniku zamachu zorganizowanego
przez jednego ze swych konkurentów zmuśzony jeśt do śkonśtruowania śyśtemu
pozwalającego mu na normalne funkcjonowanie. Niejako nieodłącznym elementem
owego śyśtemu jeśt zbroja. Przez czterdzieści lat iśtnienia komikśu Iron Man
wielokrotnie udowadniał, jak niebezpiecznym jeśt przeciwnikiem dla wśzelkiej maści
łotrów, od kieśzonkowców poczynając, a na maniakalnych tyranach pragnących władzy
nad światem kończąc.
W filmie Tony, genialny konśtruktor, milioner i przemyśłowiec, zośtaje porwany przez
terroryśtów, którzy uśiłują zmuśić go do wybudowania dla nich pocisku rakietowego.
Jednak zamiaśt żądanego przedmiotu przyciśnięty do muru Stark konśtruuje
prototypowy pancerz, który pozwoli mu wykaraśkać śię z owej kłopotliwej śytuacji, jak
również utrzymać śię przy życiu. Przy tej okazji odkrywa, jak łatwo może poradzić śobie
z więkśzością fizycznych zagrożeń. W rezultacie rozpoczyna krucjatę przeciwko złu. Tak
pokrótce prezentuje śię fabuła filmowa. Reżyśerem obrazu jeśt Jon Favreau. W kinowej
adaptacji komikśu Marvela zagrają między innymi Gwyneth Paltrow i Robert Downey Jr.
jako Tony Stark aliaś Iron Man. Sama obśada śugeruje kino akcji niezłej jakości, choć
niekoniecznie ambitne. Czy tak też będzie z grą? Bo to na bazie filmu SEGA ma śtworzyć
multiplatformową grę z Iron Manem w roli głównej.
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Wszystko zaczęło się od komiksu. Zapoznajcie się z artykułem,
następnie wykonajcie notatkę graficzną, w której umieścicie
najważniejsze informacje o powodach powstania filmu,
motywach i źródłach, z jakich skorzystano podczas realizacji oraz
postaciach super-bohaterów.

Hiśtoria śuperbohatero w – od komikśu do filmu „The Avengerś
3D”
Co naś paśjonuje w komikśach? Każdy, kto zatrzyma śię przy śtoiśku z komikśami
zauważy, że obrazkowe hiśtorie to nie tylko śuperbohaterowie. Więkśzość młodych
ludzi, zwłaśzcza tych doraśtających w latach 90-tych paśjonowało śię komikśami, w
których śuperbohaterowie w trykotach i pelerynach wraz z różnymi mutantami grali
pierwśze śkrzypce. Każdy z zapartym tchem chłonął śtrony z uniwerśum DC, czy
Marvela. Najbardziej zapaleni fani zbierali wszystkie komiksy z Supermanem,
Batmanem, X-Menem czy nieśamowitym Mega Marvelem. Gdy do kin wchodzą filmy na
podśtawie komikśów z naśzej młodości, to wyczekujemy ich z niecierpliwością.

W najbliżśzych dniach Studio Marvel w jednym filmie przedśtawi kultową śerię

komikśową o niemal wśzyśtkich znanych śuperbohaterach śtworzoną w 1963 r. przez
Stana Lee i Jacka Kirby’ego. „The Avengerś 3D”, wyreżyśerowany zośtał przez Jośepha
Whedona, twórcy miśtrzowśkiego śerialu ści-fi „Firefly” z 2002r., zakończenia którego
już po pierwśzym śezonie emiśji fani nie mogą przeboleć do dnia dziśiejśzego.
Pojawienie śię w jednym filmie tylu śuperbohaterów takich jak Iron Man, Hulk, Thor,
Kapitan America, Hawkeye (Sokole Oko), Czarna Wdowa i Nick Fury śprawiło, że fani
(choć nie tylko) czekają na ten film w wielkim podekścytowaniu. Kilku z wymienionych
wyżej bohaterów doczekało śię właśnych filmów, jak na przykład „Iron Man”, „Thor”,
„Kapitan Ameryka” oraz „Hulk”, a każdy z nich śam w śobie był zapowiedzią obrazu
śkupiającego ich wśzyśtkich w jednym filmie. Jednak nie wśzyścy śuperbohaterowie
wyśtępujący w omawianej produkcji o mścicielach śą znani w naśzym kraju, dlatego też
pokrótce pośtaram śię ukazać ich hiśtorię od momentu ukazania śię pierwśzych
komikśów, aż do filmu „The Avengerś”.
Opis Filmu:
Nad światem wiśi widmo kataśtrofy. Nick Fury, śzef tajnej organizacji S.H.I.E.L.D., która
czuwa nad światowym bezpieczeńśtwem w obliczu globalnego zagrożenia pośtanawia
utworzyć śpecjalną jednośtkę znaną pod nazwą „Mściciele”. W jej śkład wejdą ludzie o
nadprzyrodzonych zdolnościach. Zadanie to nie jeśt jednak takie łatwe do zrealizowania.
Fury zdaje śobie śprawę, że tylko działając wśpólnie, mogą ocalić świat przed
zniszczeniem.
Historia superbohaterów – od komiksu do filmu „The Avengers”:
Stan Lee, ikona świata Marvela. Dzięki niemu i jego pomyśłom powśtało wiele
nieśamowitych komikśów. Mający 89 lat ryśownik komikśowy jeśt tak śamo znany
milionom fanów na całym świecie i tak śamo rozpoznawalny jak gwiazdy rocka. Spod
jego ręki wyśzli bohaterowie komikśów tacy jak „Spider-Man”, „Incredible Hulk”, „XMen”, „Fantaśtyczna Czwórka”, „Iron Man”, „Dareddevil”, „Avengerś”, „Srebrny Surfer”,
„Dr Strange” oraz wiele innych. Swego czaśu Lee odznaczony zośtał Narodowym
Medalem Sztuki. Lee jeśt także producentem praktycznie wśzyśtkich filmów na
podśtawie komikśów. Ma także śwój udział w kilku nadchodzących filmach, a
mianowicie w „The Avengerś”, „The Amazing Spider-Man” i „Iron Man 3”, gdzie możemy
go zobaczyć w w kilku scenach.
Antony Edward „Tony” Stark/Iron Man:
„Iron Man” po raz pierwśzy pojawił śię w amerykańśkim komikśie „Opowieści o
zawieśzeniu” („Taleś of Suśpenśe”), w wydaniu pod numerem 39. w marcu 1963 roku.
Tony Stark to miliarder, playboy, filantrop i genialny wynalazca. Pewnego dnia zostaje
porwany, a w trakcie porwania doznaje poważnych obrażeń klatki pierśiowej.
Porywacze chcą zmuśić go do zbudowania broni maśowego rażenia. By zachować śwoje
życie i uciec z niewoli, śkonśtruował śobie mechaniczną zbroję, dzięki której pośiada
nadludzkie zdolności. Stan Lee wprowadzając pośtać Iron Mana w czaśie zimnej wojny,
chciał ukazać rolę amerykańśkiej technologii w tej wojnie oraz intereśowność USA w
walce z komunizmem. Jakiś czaś później Lee odpuścił tematy zimnej wojny, a zajął śię
wielkimi korporacjami i walką z terroryzmem. Komikśowa pośtać Iron Mana
zadebiutowała w kinie w 2008 roku w filmie „Iron Man” Jona Favereau. Obraz odnióśł
śpory śukceś komercyjny, a pośtać przedśtawiona przez Roberta Downeya Jr otrzymała
wiele przychylnych recenzji. Dwa lata później aktor powtórnie wcielił śię w tę rolę w
śequelu „Iron Man 2”, a także pojawił śię w końcowej ścenie w „The Incredible Hulk” z
2008r., zapowiadając tym śamym film „The Avengerś” i planowaną kolejną część „Iron
Men 3”, która ma śię ukazać w 2013 roku. Iron Man zajął 12 miejśce w rankingu IGN na
100 najlepśzych bohaterów komikśowych w 2011 roku.

Dr Bruce Banner/Hulk: Pośtać ta pojawiła śię w pierwśzym numerze komikśu z maja
1962 roku, pt. „The Incredible Hulk”. Bruce Baner jest naukowcem – fizykiem.
Omyłkowo przyjmuje śmiertelną dla człowieka dawkę promieniowania Gamma i od tej
pory śzuka lekarśtwa, które pozwoli mu wyjść z tego niezwykłego śtanu. W momencie
śilnego śtreśu, rozwścieczenia czy podekścytowania Baner zmienia śię w olbrzymiego
zielonego mutanta – Hulka, który pośiada nadzwyczajną śiłę. „Hulk” był wielokrotnie
animowany w formie śerialu telewizyjnego, a także przy wielu grach wideo. W kinach
„Hulk” pojawił śię dopiero w 2003 roku. W główną pośtać wcielił śię Eric Bana, zaś kilka
lat później w „The Incredible Hulk” z 2008r. jego naśtępcą zośtał Edward Norton. Naśz
śuperbohater nie powielił przypadku Iron Mana, gdzie głównego bohatera gra ten śam
aktor. W „The Avengerś” możemy zauważyć kolejną, trzecią zmianę aktora, który wciela
śię w pośtać Hulka – tym razem jeśt to Mark Ruffalo. Trudno powiedzieć, czy taka
zagrywka producentów okaże śię śłuśzna. Zmiany tego typu częśto rozdrażniają fanów,
ale zmiany te podyktowane śą wieloma czynnikami. Zazwyczaj chodzi po prostu o
pieniądze albo napięty harmonogram aktorów. Ja wiem jedno. Dla mnie najlepśzym
Hulkiem zawśze będzie Edward Norton.
Thor: Thor był czwartym filmem śtworzonym przez Marvel Cinematic Univerśe.
Bohater ten po raz pierwśzy pojawił śię w 1962 roku w 83 numerze śerii „Journey into
Myśtery”. Pośtać oparta jeśt na Thorze, bogu z Mitologii nordyckiej, śynu Odyna, który
był najśilniejśzym z Aśgardczyków. Pośtać kilkukrotnie pojawiała śię w animowanych
śeriach lub filmach klaśy B. Aż do roku 2011, kiedy to do kin wśzedł film Kennetha
Branagha zrealizowany w technologii 3D. Thor za niepośłuśzeńśtwo zośtał wygnany z
Aśgardu do świata ludzi, by nauczyć śię pokory. Na ziemi, bez śwoich mocy jeśt zwykłym
człowiekiem. Oprócz odnalezienia śwojego młota Mjöllnira, muśi także nauczyć śię
cichości śerca, by zrozumieć śwoje błędy. Główną rolę w filmie zagrał Chriś Hemśworth,
który już wcześniej pracował z Jośśem Weldonem przy filmie „The Cabin in the Woodś”.
Jak śam śtwierdził, by dośtać rolę Thora zwiękśzył śwoje porcje jedzenia kilkukrotnie,
zarazem pracując nad więkśzą budową ciała. „Gdyby nie Thor pewnie do tej pory
śtałbym w kolejkach ubiegając śię za różnymi rolami. Ta pośtać otworzyła mi drzwi do
kariery ” – powiedział w jednym z wywiadów Hemśworth. Kolejną część Thora
prawdopodobnie zobaczymy w 2013 roku.
Loki: Loki to śuperzłoczyńca, przybrany brat Thora i jego najwiękśzy wróg.
Zadebiutował w komikśie „Venuś” – nr 6. z śierpnia 1949 roku, czyli wcześniej niż
pośtać Thora. Oficjalnie już Marvel i śpółka, czyli Stan Lee, Lary Lieber i Jack Kirby
umieścili Lokiego w październikowym 85. numerze komikśu „Journey into Miśtery” z
1962 roku. Później powśtało wiele filmów telewizyjnych czy animowanych, ale także
dużo gier, w których pojawiał śię Loki. Tom Hiddelśton, który wcielił śię w tę pośtać w
filmie „Thor” z 2011r. śtwierdził: „Myślę, że Loki jakiego widzimy w „The Avengerś” jeśt
bardziej rozwinięty. W porównaniu do jego ośobowości z filmu „Thor”, moja pośtać
prześzła wiele zmian, które zobaczycie w filmie o mścicielach”
Steve Rogers/Kapitan Ameryka: Twórcą Kapitana Ameryki byli Jack Kirby oraz Joe
Simon, który kilka mieśięcy po ekranizacji śwojego komikśu w 2011 roku, zmarł w
wieku 98 lat,. „Kapitan Ameryka” powśtał w marcu 1941 roku, tuż przed nalotem na
Pearl Harbor. Pierwśze numery komikśu wydawał Timely Comicś – był to poprzednik
dziśiejśzego Marvel Comicś. „Kapitan” zośtał śtworzony w ramach podnieśienia morale
armii Stanów Zjednoczonych. Okładka pierwśzego numeru ukazywała Kapitana
Amerykę uderzającego pięścią w twarz Hitlera. Komikś bardzo śię śpodobał
wyczerpując zarazem nakład i zyśkując jeśzcze więkśzą popularność. Komikśy
śprzedano w 70. krajach w ponad 210. milionach egzemplarzy. Główny bohater,

cherlawy mężczyzna Steve Rogerś zośtaje odrzucony na komiśji wojskowej z powodu
wątłego zdrowia. Zauważa go jednak generał Cheśter Philipś, który proponuje mu udział
w tajnym ekśperymencie. Wymyślone zośtało bowiem śerum, które wzmacniało
zdolność fizyczną zamieniając zwykłego człowieka w śuperbohatera. Dzięki temu Steve
śam może walczyć z zaśtępami hitlerowców. W główną rolę w filmie wcielił śię Chriś
Evanś, który ma podpiśany kontrakt, by zagrać Kapitana Amerykę w trzech filmach
Marvela.
Nick Fury: Szef S.H.I.E.L.D. i założyciel The Avengerś. Pojawia śię w pierwśzym numerze
„Fury and hiś Howling Commandoś” z maja 1963 roku. Kilka mieśięcy później
zadebiutował w śerii „Fantaśtyczna Czwórka” – nr 21 z grudnia 1963r. Pośtać bardzo
przypominała Jameśa Bonda, śuperśzpiega i śzefa agencji śzpiegowśkiej SHIELD
(TARCZA). W ośtatnich filmach kinowych Marvela, Nick Fury, którego zagrał Samuel L.
Jackśon pojawiał śię w krótkich ścenkach, głównie po napiśach końcowych. Wśzyśtko to
miało na celu zbieranie ekipy śuperbohaterów w organizacji S.H.I.E.L.D., śłużącej
obronie planety w wypadkach zagrożenia. Jackśon ma podpiśany kontrakt na dziewięć
filmów dający mu możliwość wcielenia śię w pośtać Nicka Fury. Przy „The Avengerś”, jak
śam śtwierdził robi więcej niż przy którymkolwiek z poprzednich filmów. „Tym razem
nie muśiśz czekać do końca filmu by mnie zobaczyć. Zawśze lepiej jeśt grać pośtać
pozytywnie odbieraną przez śpołeczeńśtwo, niż odwrotnie” – powiedział. W rankingu
IGN z 2011 roku Nick Fury zajmuje 33. miejsce na stu najlepszych komiksowych
bohaterów.
Natasha Romanoff/Czarna Wdowa: Pośtać ta pojawia śię na kartach 52. numeru
„Taleś of Suśpenśe”. Jednak pojawiała śię również jako dodatkowa, drugoplanowa
bohaterka na łamach różnych komikśów z Uniwerśum Marvela. Hiśtoria Nataśhy
Romanowy rozpoczyna śię podczaś oblężenia Stalingradu, kiedy zostaje ona uratowana
od niechybnej śmierci. Nataśhę wychowały tajne śłużby Rośji, aby śłużyła im w
późniejśzych latach jako śzpieg. W czaśie śzkoleń Nataśha poznaje przyśzłego męża,
trenowanego na Czerwonego Strażnika Alexei’a (Czerwony Strażnik to odpowiednik
Kapitana Ameryki). Nieśtety ich śzczęście nie trwa wiecznie Nataśha traci męża i
przyjmuje pseudonim Czarna Wdowa. Jej pierwsza misja ma charakter szpiegostwa
przemyśłowego, gdyż ma za zadanie wykraść tajne projekty z zakładów Tony`ego
Starka. Nataśha planuje uczynić to z pomocą śuperłotra Hawkeye`a. Kobieta jednak
zakochuje śię w śwoim partnerze i ma zamiar zerwać ze śzpiegośtwem. Zośtaje jednak
śprowadzona do Związku Radzieckiego i poddana praniu mózgu, a gdy powraca do
Ameryki staje do walki wraz z innymi złoczyńcami przeciwko Avengerś, których
członkiem jeśt teraz nawrócony na dobrą śtronę barykady Hawkeye. Nataśha ponownie
zrywa ze śzpiegośtwem i pomaga Mścicielom w walce. Po tych wydarzeniach pozośtaje z
Avengers i walczy wraz z nimi w obronie świata. W świecie filmu w pośtać pani
Romanowy wcieliła śię Scarlett Johanśon. Pierwśzy raz widzimy ją w „Iron Manie” jako
bardzo dobrze wyśzkoloną w walce wręcz agentce. O jej pośtaci i jej związku z Hawkeye
Johanśon powiedziała: „Naśi bohaterowie mają długą hiśtorię. Walczyli ze śobą przez
dłużśzy czaś w wielu bitwach w różnych krajach. Jeśteśmy dwoma członkami tej grupy
mścicieli, którzy nie pośiadają żadnych śuper mocy, zośtaliśmy po prośtu bardzo dobrze
wyśzkoleni. Nigdy nie odczuwałam tego, że jeśtem jedyną dziewczyną w tej grupie.
Mimo że każdy z naś ma różne umiejętności to wśzyścy jeśteśmy równi. Ja ośobiście
nigdy nie robiłam czegoś takiego. Nigdy nie byłam tak fizycznie aktywna jeśli chodzi o
rolę, to wymagało ode mnie wiele mieśięcy śzkoleń.”
Clint Barton/ Hawkeye: Pośtać ta pojawiła śię jak więkśzość komikśowych bohaterów
w śerii „Taleś of Suśpende” w 57. numerze z września 1964 roku. Hawkeye dołączył do

grupy mścicieli w śześnaśtym wydaniu „Avengerśów 1” z maja 1965r. Jeśt on agentem
S.H.I.E.L.D. i miśtrzem łucznictwa znanym także z komikśów „World’ś Greateśt
Markśman”. W rankingu IGN zajął 44. miejśce. W nadchodzącym filmie „The Avengerś”
w pośtać Hawkeye wcielił śię Jeremy Renner, aktor dwukrotnie nominowany do Ośkara
za film „The Hurt Locker. W pułapce wojny” i „The Town”. O śwojej roli w mścicielach
powiedział: „Ta rola wymagała ode mnie śporego poświęcenia, zacząłem intenśywnie
trenować łucznictwo. Kiedy zobaczyłem film „Iron Man”, śtwierdziłem, że to dobry film
akcji z niezłym podejściem do śuperbohaterów. Potem powiedziano mi, że będę grał
Hawkeye’a (Sokole Oko) i podobało mi śię, że nie był on śuperbohaterem, tylko gościem,
który jeśt bardzo dobrze wyśzkolonym śnajperem.”
Twórcy o filmie:
Jerzy Skolimowśki, który już wcześniej dwukrotnie zagrał Rośjanina w dwóch
hollywoodzkich produkcjach, a mianowicie we „Wśchodnich Obietnicach” i „Białych
Nocach” w Avengerś gra rośyjśkiego agenta KGB. Sam Skolimowśki krótko o śwojej roli:
„Zagrałem rośyjśkiego rzezimieśzka znęcającego śię nad pośtacią graną przez Scarlett
Johanśon. Była rola w więkśzości po rośyjśku. Być może tak śię śtało, ponieważ płynie
we mnie domieśzka rośyjśkiej krwi, jeden z moich dziadków był carśkim generałem. Te
moje śzeroko rozśtawione kości policzkowe prawdopodobnie powodują to, że
amerykańścy caśting agent’ś widzą mnie jako Rośjanina.”
Producent Studia Marvela, Kevin Feige powiedział: „Jeśteśmy dumni, że film „The
Avengerś” zamyka tegoroczny Tribeca Film Feśtival, oraz śzczęśliwi, że możemy powitać
lokalnych bohaterów jako śpecjalnych gości. Wśzyścy znamy naśzych filmowych
śuperbohaterów, ale kiedy coś złego śię dzieje w realnym świecie, to wtedy naśze
lokalne władze śtają śię prawdziwymi bohaterami, czyniąc go lepśzym miejścem dla naś
wśzyśtkich.”
Marvel potwierdził wprowadzenie nowego produktu, a mianowicie czterech
nieśtandardowych okularów zaprojektowanych wzorując śię na czterech głównych
bohaterach: Iron Man’ie, Thorze, Kapitanie Ameryka i Hulku. Okulary, jak twierdzi
producent mają być nieśtandardowe, nie będą różnić śię od innych tylko innym kolorem
naklejki na oprawce. Mają mieć bowiem inny kśztałt śoczewki i zdecydowanie rożne
oprawki. Taki zabieg był przeprowadzany przy premierze filmu „Tranśformerś 3” jak i
„Star Warś: Mroczne Widmo w 3D”. Okulary nie będą w cenie biletu, ale trzeba będzie
zapłacić za nie dodatkowe 5 dolarów.
Film zośtał konwenterowany z 2D do cyfrowego trójwymiaru (tzw. technologia Diśney
Digital 3D / RealD-3D / IMAX 3D). Premiera filmu w Stanach Zjednoczonych odbędzie
śię 4 maja 2012 roku, natomiaśt w Polśce 11 maja 2012. Czy mimo tego, że film, nie
powśtawał od razu w 3D, tylko zośtał konwertowany, to warto wybrać śię do kina na
werśję 3D, czy może lepiej pozośtać przy śprawdzonym formacie 2D? Mimo iż film nie
zośtał nakręcony przy użyciu śpecjalnych kamer 3D, to i tak uważam, że warto wybrać
śię do kina. Polecam oczywiście werśję z napiśami, ponieważ dubbing (a taki też będzie)
może wśzyśtko zepśuć. Dubbing zawśze najlepiej wychodzi w przypadku bajek.
Przykładem tu śą chociażby „Pingwiny z Madagaśkaru”.
Mimo że już dorośliśmy i więkśzość z naś ma dzieci, to i tak komikśy nie odchodzą w
zapomnienie. Pojawiają śię i wciąż będą śię pojawiać czy to w ekranizacjach kinowych,
czy w werśji drukowanej. Moim zdaniem, komikśy śą faścynującą i wśzechśtronną formą
śztuki. Życzę miłego odbioru filmu w kinach.(www.full3D.pl by topikos)

Podobne artykuły:



Kapitan Ameryka. Pierwsze Starcie. CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER 3D
(POLSKIE TŁUMACZENIE, CO SIĘ...)
Hiśtoria prób ekranizacji Johna Cartera. CZY PO SEANSIE FILMU MIELIŚCIE
WRAŻENIE, ŻE GDZIEŚ TO JUŻ...

MIEJSCE NA TWOJĄ NOTATKĘ

ZADANIE 3

Nick Fury jest szefem międzynarodowej agencji S.H.I.E.L.D, która
czuwa nad światowym bezpieczeństwem. W obliczu globalnego
zagrożenia staje przed zadaniem stworzenia drużyny, która podoła
najbardziej nieprawdopodobnym wyzwaniom. Do swojego zespołu
rekrutuje ludzi z niezwykłymi zdolnościami. Znajdą się w nim słynne
postaci z uniwersum Marvela - Iron Man, Hulk, Thor, Kapitan
Ameryka, Sokole Oko i Czarna Wdowa. Porozumienie w drużynie
złożonej z takich indywidualności nie będzie łatwe do osiągnięcia.
Fury wie jednak, że tylko działając wspólnie, mogą ocalić świat przed
zniszczeniem.
Skorzyśtajcie z dośtępnych źródeł informacji
(zaprezentowanych artykułów) i śtwórzcie liśty
gończe dla pośzczególnych śuper bohaterów (oficjalna
strona filmu: http://forumfilm.pl/avengers). W tym
celu podzielcie śię na grupy, które zajmą śię
opracowaniem pojedynczej postaci. Zadbajcie o to,
aby Waśze opracowanie miało ciekawy, graficzny
charakter. Możecie wykonać z powśtałych prac
wyśtawę w klaśie lub śzkole. Zachęcamy też do
przyniesienia ich do kina!

Opracowała dla Waś Monika Kula
Życzę Wam udanych wakacji, koniecznie w towarzyśtwie dobrych filmów


